
 České vysoké učení technické v Praze 
 Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 
 

 
Zápis č. 19 

 
z 19. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 15. listopadu 2012 od 14 hodin v zasedací 
místnosti B 169  
 
Přítomni a omluveni – dle prezenční listiny 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z min.zasedání  
2. 14.00 Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Josef Křeček, CSc. 
3. 16.00 Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. 
4. Schválení habilitační komise 
5. Informace o udělených titulech „Ph.D.“ 
6. Akreditace bakalářského studijního programu Stavitelství  
7. Různé 
 
l. Kontrola zápisu z min. zasedání VR - 18.10.2012 – bez připomínek  
 
2. Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. Josef Křeček, CSc. 
odborný asistent katedry hydrauliky a hydrologie Fakulty stavební ČVUT v Praze  
 Obor: Vodní hospodářství a vodní stavby 
 
Děkanka prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. zahájila řízení k návrhu na jmenování pana Ing. Josefa Křečka, 
CSc. docentem pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby. V úvodu seznámila VR s průběhem dosavadního 
řízení. Žádost o zahájení habilitačního řízení podal uchazeč na odd. pro vědu a výzkum fakulty dne 4.5.2012. 
K habilitaci předložil habilitační práci na téma „Evapotranspirace horského povodí“ (soubor publikovaných 
prací). Habilitační komise byla schválena VR FSv dne 21.6.2012 ve složení: 
Předseda: prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Členové: prof. Ing. Milena Císlerová, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
  prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc., Fakulta životního prostředí ČZU v Praze 
  Ing. Jaroslav Balek, DrSc., ENEX Tábor 
  Ing. Miroslav Tesař, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v.v.i. 
 
Oponenti habilitační práce: 
RNDr. Ladislav Holko, PhD., Ústav hydrologie SAV Bratislava, SR 
Ing. Jaroslav Balek, DrSc., ENEX Tábor 
Ing. František Doležal, CSc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU v Praze 
 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhl uchazeč za posledních 5 let bodového 
hodnocení: 
1. Prestižní publikace    34 > 18 
2. Ohlasy prací       61 >   6  
3. Pedagogická činnost    29 > 14 
4. Vědecká výchova    36 >   6 
5. Tvůrčí,aplikační a proj.činnost   52 > 22 
6. Uznání vědeckou komunitou   34 > 15 
 
V souladu s §72 Zákona o vysokých školách habilitační komise zhodnotila veškeré předložené materiály 
uchazeče a na základě doporučujících posudků oponentů předložila návrh k dalšímu pokračování v habilitačním 
řízení před VR FSv. Předseda habilitační komise prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. přečetl stanovisko habilitační 
komise. 
 
Hodnocením přednášky a obhajoby habilitační práce byli pověřeni: doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., prof. Ing. 
Čeněk Jarský, DrSc., Ing. Pavel Křeček. 



Uchazeč přednesl habilitační přednášku na téma „Možnosti využití poznatků paleohydrologie a historické 
hydrologie ve vodním hospodářství“.  
V diskusi k přednášce vznesl dotaz prof. Jirásek, DrSc. 
V další části řízení habilitant seznámil přítomné s obsahem své habilitační práce na shora uvedené téma. 
Následovalo přednesení oponentských posudků. Ve vědecké rozpravě k habilitační práci vznesli dotazy prof. 
Jarský, DrSc., prof. Hájek, CSc., doc. Švejda, CSc., prof. Marek, DrSc., Ing. Brejcha, Ing. Vondrák, DrSc. 
V neveřejné části jednání prof. Jarský, DrSc. seznámil VR s hodnocením přednášky a habilitační práce: 
Uchazeč přednesl habilitační přednášku na téma „Využití poznatků paleohydrologie a historické hydrologie ve 
vodním hospodářství“ a předložil habilitační práci s názvem „Evapotranspirace horského povodí“ jakožto soubor 
9 publikovaných článků, z toho jeden je samostatnou prací uchazeče. Přednáška byla přehledně uspořádána a 
uchazeč osvědčil, že je schopen srozumitelně vysvětlit svoji problematiku. Prokázal též širokou orientaci a 
rozhled v habilitačním oboru. V přednášce byly prezentovány zajímavé závěry a zkušenosti uchazeče. Výsledky 
habilitační práce jsou využitelné v praxi, zejména v lesním hospodářství, i pro další výzkum v oboru. Uchazeč 
prokázal, že je zkušeným erudovaným odborníkem ve svém oboru se širokou působností, jak v pedagogickém 
procesu, tak i v praxi v ČR i v zahraničí. 
 
Vědecká rada hodnocení přednášky odsouhlasila 32 hlasy, 1 hlas byl proti, nikdo se nezdržel.  
 
Skrutátoři: prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
 prof. Ing. Jan Vítek, CSc. 
 
Výsledek tajného hlasování: 
Ze 45 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 33 členů, z toho 32 hlasů bylo kladných,  
0 hlasů záporných, 1 hlas neplatný 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování schválila návrh na jmenování 
pana Ing. Josefa Křečka, CSc. docentem pro obor Vodní hospodářství a vodní stavby.  
Návrh bude předložen k dalšímu řízení na ČVUT. 
 
3. Řízení k návrhu na jmenování docentem – Ing. arch. Marek Janatka, Ph.D. 
odborný asistent katedry urbanismu a územního plánování Fakulty stavební ČVUT v Praze  
Obor: Management a ekonomika ve stavebnictví 
 
Děkanka zahájila řízení k návrhu na jmenování pana Ing. arch.Marka Janatky, Ph.D. docentem pro obor 
Management a ekonomika ve stavebnictví. V úvodu seznámila VR s průběhem dosavadního řízení. Žádost o 
zahájení habilitačního řízení podal uchazeč na odd. pro vědu a výzkum fakulty dne 20.12.2010. K habilitaci 
předložil habilitační práci (tiskem vydanou monografii) na téma „Pravomoc a odpovědnost subjektů 
suburbanizace“. Habilitační komise byla schválena VR FSv dne 14.4.2011 ve složení: 
Předseda: prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc., Ústav teorie,Fakulta architektury VUT v Brně 
Členové: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., ved.ústavu urbanizmu, Fakulta architektury STU 

Bratislava, SR 
  doc. Ing. Aleš Tomek, CSc., ved.kat.ekonomiky,Fakulta stavební ČVUT v Praze 
  Ing. Zdeněk Burda, katedra ekonomiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze 
  Ing. Jan Suchý, ředitel firmy KOLPRON CZ, s.r.o. Praha 
 
Oponenti habilitační práce: 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Fakulta architektury STU Bratislava, SR 
doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., FSv ČVUT v Praze 
Ing. Pavel Vorlíček, HP Servis Praha 
 
Podle kvantifikovaných kritérií ČVUT pro jmenování docentem dosáhl uchazeč za posledních 5 let bodového 
hodnocení: 
 
1. Prestižní publikace    23,5 > 18 
2. Ohlasy prací                  12    >   6  
3. Pedagogická činnost    50    > 14 
4. Vědecká výchova    16    >   6 
5. Tvůrčí,aplikační a proj.činnost   44    > 22 
6. Uznání vědeckou komunitou   70    > 15 
 
 



V souladu s §72 Zákona o vysokých školách habilitační komise zhodnotila veškeré předložené materiály 
uchazeče a na základě doporučujících posudků oponentů předložila návrh k dalšímu pokračování v habilitačním 
řízení před VR FSv. Stanovisko habilitační komise přednesl předseda komise prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. 
Hodnocením přednášky a habilitační práce byli pověřeni: doc. Ing. arch.Václav Dvořák, CSc., Ing. arch. Daniela 
Grabmüllerová, MBA, Ph.D., Ing. akad. arch. Jan Vrana. 
 
Uchazeč přednesl habilitační přednášku na téma „Trh se zemědělskou půdou v ČR a jeho vliv na rozvoj 
území“.  
V diskusi k přednášce vznesli dotazy prof. Jirásek, DrSc., prof. Demo, CSc., Ing. Večeře, Ing. akad. arch. Jan 
Vrana, doc. Švejda, CSc. 
V další části řízení habilitant seznámil přítomné s obsahem své habilitační práce na shora uvedené téma. 
Následovalo přednesení oponentských posudků. Ve vědecké rozpravě k habilitační práci vznesli dotazy Ing. 
Večeře, Ing. arch. Fibiger, CSc. 
 
V neveřejné části jednání doc. Dvořák, CSc. seznámil VR s hodnocením přednášky a habilitační práce: 
Habilitant zvolil vysoce aktuální téma, které zpracoval z ekonomického hlediska. Prokázal velmi dobrou 
orientaci v dané problematice, zdůraznil i aktuální společenské aspekty zvoleného tématu. 
 
Vědecká rada hodnocení přednášky odsouhlasila 29 hlasy, 4 hlasy se zdržely, nikdo proti. 
 
Skrutátoři: prof. Ing. Jan Vítek, CSc. 
 prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. 
 
Výsledek tajného hlasování: 
Ze 45 členů VR k hlasování oprávněných bylo přítomno a hlasovalo 33 členů, z toho 19 hlasů bylo kladných,  
11 hlasů záporných, 3 hlasy neplatné 
 
Usnesení: Vědecká rada FSv ČVUT na základě výsledku tajného hlasování neschválila návrh na 
jmenování pana Ing. arch. Marka Janatky, Ph.D. docentem pro obor Management a ekonomika ve 
stavebnictví.  
Tento výsledek bude oznámen na ČVUT, řízení bude ukončeno. 
 
4. Schválení habilitační komise 
 
Dr. Ing. Jakub Dolejš 
odborný asistent katedry ocelových a dřevěných konstrukcí 
Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Obor: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů 

Téma habilitační práce: „Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního lešení“ 
 
Navrhovaná témata habilitační přednášky: 
1. Vysokopevnostní oceli pro stavební konstrukce 
2. Vyšetřování mechanických vlastností dřeva pro stavební nosné konstrukce 
3. Navrhování ocelových zásobníků 
 
Návrh na složení habilitační komise: 
Předseda: prof. Ing. Josef Macháček, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze 
Členové: prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.,Dr.h.c., ředitel ÚTAM AV ČR 
  doc. Ing. Marcela Karmazínová, CSc., FAST VUT v Brně 
  doc. Ing. Ladislav Votlučka, CSc., KONSTAT Praha 
  doc. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava 
Návrh byl schválen všemi hlasy. 
 
Schválené téma habilitační přednášky č. 1: Vysokopevnostní oceli pro stavební konstrukce 
Návrh na složení habilitační komise ke jmenování docentem  
 
Ing. Miroslav Sedláček, CSc. 
odborný asistent katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví  
Fakulta stavební ČVUT v Praze 
 



Proděkan Hájek předložil upravený návrh na složení habilitační komise Ing. Miroslava Sedláčka, CSc. 
Vzhledem k procedurální chybě a vzhledem k formě práce, jakou uchazeč předkládá (soubor publikovaných 
prací doplněný komentářem) byl předložen vedoucím katedry 126 doc. Tomkem, CSc. návrh na změnu dvou 
členů v komisi, která již byla schválena na minulém zasedání: 
Místo člena doc. Ing. Aleše Tomka, CSc. se navrhuje doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., a místo člena komise 
prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc. se navrhuje prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc. 
Upravený návrh: 
 
Předseda:  
prof. Ing. František Freiberg, CSc., vedoucí Ústavu řízení a ekonomiky podniku, Fakulta strojní ČVUT v Praze 
Členové:  
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., katedra městského inženýrství, VŠB-TU Ostrava 
prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky,Fakulta strojní ČVUT v Praze 
doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc., vedoucí katedry ekonomiky, Ekonomická fakulta JU Č.Budějovice 
doc. Ing. Jana Korytárová,Ph.D., ved.ústavu stavební ekonomiky FAST VUT v Brně 
 
Vědecká rada upravený návrh schválila všemi hlasy. 
Schválené téma habilitační přednášky č.1: „Užitek a ekonomická rovnováha z hlediska firmy“  
zůstává v platnosti z min. VR. 
 
5. Informace o udělených titulech „Ph.D.“ 
 
Ing. Radka Pernicová, obor FMI, obhájila 17.10.2012 
Ing. Lukáš Fiala, obor FMI, obhájil 17.10.2012 
Ing. Filip Horký, obor VH+VS, obhájil 18.10.2012 
Ing. Bc. Lucie Nenadálová, obor VH+VS, obhájila 26.10.2012 
 
Vědecká rada vzala informaci na vědomí. 
 
6. Akreditace bakalářského studijního programu Stavitelství 
 
Proděkan pro pedagogickou činnost prof. Máca, CSc. předložil ke schválení návrh na akreditaci bakalářského 
studijního programu Stavitelství, studijní obor Realizace pozemních a inženýrských staveb a zodpověděl dotazy 
členů VR k tomuto návrhu.  
 
Návrh usnesení: 
VR FSv ČVUT v Praze schvaluje podle §30 odst. 1b) Zákona č.111/98 Sb. návrh nově akreditovat bakalářský 
studijní program Stavitelství se studijním oborem Realizace pozemních a inženýrských staveb.  
Akreditační komisi bude předána žádost o akreditaci studijního programu Stavitelství. 
 
Záměr akreditovat bakalářský studijní program Stavitelství se studijním oborem Realizace pozemních a 
inženýrských staveb byl souhlasně projednán v AS FSv dne 31.10.2012. 
 
Návrh byl schválen všemi hlasy. 
 
7. Různé 
 

• Proděkan Máca předložil ke schválení návrh na členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky  
 
Návrh usnesení: 
 
VR FSv ČVUT v Praze schvaluje podle §53 Zákona č. 111/98 Sb. Interní a externí členy zkušebních 
komisí pro státní závěrečné zkoušky na všech bakalářských a magisterských studijních programech 
uskutečňovaných na FSv ČVUT v Praze:  
 
Interní členové 
K 133 
externí: 
Ing. Jiří Peřina, Skanska a.s., Praha 
Ing. Miroslav Hubka, HK s.r.o., Praha 
 



K 154 
Ing. arch. Simona Vališová 
 
Návrh byl schválen všemi hlasy. 

 
• Proděkan Hájek předložil ke schválení návrhy vedoucích kateder na udělení výjimky pro členy komisí 

pro státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací, kteří nesplňují titul docent nebo profesor, 
ale jsou význačnými odborníky: 
K 135 
interní člen 
Ing. Mgr. Jan Valenta, Ph.D. 
 
K 141 
interní členové 
Ing. Jaromír Dušek, Ph.D. 
Ing. Michal Dohnal, Ph.D. 
Ing. Tomáš Picek, Ph.D. 
 
Všechny návrhy byly schváleny většinou hlasů. 
 

 
• Byl předložen ke schválení návrh vedoucího katedry na udělení výjimky pro školitele doktoranda, který 

nesplňuje podmínky SZŘ čl.27, odst.2 – bez habilitace. Předpokládá se podání žádosti  
o habilitační řízení do 2 let: 

 
K 141 (obor VH+VS) 
Navrhovaný školitel: Ing. Michal Dohnal,Ph.D., doktorand: Ing. Martin Fencl 

 
Návrh byl schválen všemi hlasy 
 
 

Původně ohlášený termín zasedání na 13. prosince 2012 se ruší. 
 
Schvalování návrhů na udělení čestných medailí bude provedeno korespondenčním hlasováním. 
 
 
 
 
 prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 
 děkanka 
 
Praha 15.11.2012  
Zapsala: H.Voráčková 
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